
 

Harmonogram Rekrutacji  

do Gminnego Żłobka w Żyrakowie 

na rok szkolny 2020/2021 

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących 

terminach: 

Marzec – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do żłobka na nowy rok 

szkolny. 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę: 

- w postępowaniu rekrutacyjnym: od 02.03.2020 r. do 30.03.2020 r. 

- w postępowaniu uzupełniającym: od 11.05.2020 r. do 15.05.2020 r. 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej: 

- w postępowaniu rekrutacyjnym: od 14.04.2020 r. 

- w postępowaniu uzupełniającym: od 29.05.2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 

- w postępowaniu rekrutacyjnym: w dniu 30.04.2020 r. 

- w postępowaniu uzupełniającym: w dniu 22.06.2020 r. 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata (w formie pisemnego oświadczenia) woli przyjęcia 

do żłobka: 

- w postępowaniu rekrutacyjnym: od 30.04.2020 r. do 12.05.2020 r. 

- w postępowaniu uzupełniającym: od 22.06.2020 r. do 30.06.2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych: 

- w postępowaniu rekrutacyjnym:  w dniu 15.05.2020 r. 

- w postępowaniu uzupełniającym: w dniu 30.06.2020 r. 

 

 

 



KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI DO ŻŁOBKA 

 

KRYTERIA PODSTAWOWE – I etap weryfikacyjny 

Wynikające ze Statutu Gminnego Żłobka w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2018r. oraz 

Regulaminu Organizacyjnego Żłobka: 

– dziecko mieszka na terenie gminy Żyraków; 

– niepełnosprawność kandydata; 

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

– samotne wychowywanie kandydata przez rodzica (pojęcie to obejmuje pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 

osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko  

z jego rodzicem); 

KRYTERIA DODATKOWE – II etap weryfikacyjny 

1. oboje rodzice (prawni opiekunowie) dziecka (dzieci) pozostają  

w zatrudnieniu pracowniczym albo wykonują pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej 

 

20 pkt 

2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) dziecka (dzieci) pracują: jedno z 

nich prowadzi własną działalność gospodarczą lub indywidualne 

gospodarstwo rolne 

 

15 pkt 

3. oboje rodzice (prawni opiekunowie) dziecka (dzieci) prowadzą własną 

działalność gospodarczą lub prowadzą indywidualne gospodarstwo 

rolne (nakaz podatkowy do wglądu) 

 

10 pkt 

4. jeden z rodziców (opiekun prawny) pracuje, a drugi jest bezrobotny – 

zarejestrowany w urzędzie pracy, 
5 pkt 

5. jeden z rodziców (opiekun prawny) pracuje, a drugi jest bezrobotny – 

niezarejestrowany w urzędzie pracy 
0 pkt 

6. wielodzietność rodziny kandydata (gdy rodzina wychowuje co najmniej 

troje dzieci) 
5 pkt 

7. co najmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) wychowujących 

dziecko (dzieci) studiuje albo uczy się 5 pkt 

8. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego żłobka albo  

o przyjęcie do danego żłobka ubiega się co najmniej 2 dzieci z tej samej 

rodziny 

 

5 pkt 

9. kandydat objęty jest pieczą zastępczą 5 pkt 

10. Dziecko, którego dotyczy  wniosek ma rodzeństwo: 

- w wieku do 6 lat 

- w wieku od 7 do 13 lat 

- w wieku od 14 do 16 lat 

- w wieku od 17 do 18 lat 

 

6 pkt 

4 pkt 

2 pkt 

1 pkt 

Termin złożenia wniosku ( data i godzina) decyduje o pierwszeństwie przyjęcia w przypadku 

tej samej liczby punktów uzyskanych w rekrutacji u kilku kandydatów na to samo miejsce  

w danej grupie wiekowej.  

Informuję, że zgodnie z regulaminem rekrutacji złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka nie 

jest równoznaczne z przyjęciem do żłobka. Konieczne jest podpisanie „Oświadczenia 

potwierdzenia woli przyjęcia” zgodnie z podanym terminem w harmonogramie. 


